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Toelichting
Alle gemeenten moeten vóór 1 januari 2010 beginnen met het inzamelen van kunstof
verpakkingen bij huishoudens en ons college is gehouden dit voor onze stad te gaan regelen.
Het college wil met deze nieuwe wijze van inzamelen in oktober a.s. starten en heeft hierover
met Netwerk afspraken gemaakt ten aanzien van de voorbereidende werkzaamheden en de
uitvoering door Netwerk binnen bestaande budgetten. Er is een financieel risico, afhankelijk van
het behalen van de verwachte inzamelrespons. Dit zou eventueel kunnen betekenen dat de
gemeente moet bijspringen vanuit de opbrengsten van de afvalstoffenheffing. Het college
informeert u over de achtergronden van deze nieuwe aanpak doormiddel van bijgaande
raadsinformatiebrief en kondigt aan u begin 2011 opnieuw te informeren, maar dan over de
resultaten van de aanpak.
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Gemeenteraad - dinsdag 8 september 2009 14:00
Voor kennisgeving aangenomen.
Wonen en Leefbaarheid - dinsdag 1 september 2009 22:15
De vragen van de VVD-fractie, die om agendering heeft gevraagd, over mogelijke overlast van
zakken met plastic afval op straat en de ophaalfrequentie worden door wethouder van Steensel
beantwoord. Hij geeft op een desbetreffende suggestie van de fractie GroenLinks aan via
scholen de afvalzakken te gaan verspreiden.
De agendacommissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisneming te agenderen voor de
gemeenteraadsvergadering van 8 september 2009.
Agendacommissie - dinsdag 25 augustus 2009 19:30
Op verzoek van de VVD besluit de Agendacommissie om de raadsinformatiebrief als kort
bespreekpunt (15 minuten) te agenderen voor een programmakamer Wonen en Leefbaarheid op
1 september 2009.

